Den 22 november 2017 samlades svenska
forskare och -aktörer inom vård för den fjärde
upplagan av workshoppen Vårdforskning i samverkan. Målet var att utveckla och synliggöra
vårdforskningen och dess nyttiggörande.

Vårdforskning i samverkan
– workshop samlar uppdelat forskningsfält
Vårdforskning i samverkan bildades med utgångspunkt i den
kartläggning och utvärdering av svensk vårdforskning som
Vetenskapsrådet genomförde på uppdrag av regeringen. Några av de reflektioner man då gjorde var att svensk vårdforskning är fragmenterad. Lärosätenas forskningsinriktningar
och ämnesområden överlappar varandra, samtidigt som det
nationella samarbetet är svagt.
Med bakgrund av detta har flera svenska aktörer startat detta
samarbete. Syfte och mål är att parterna gemensamt ska
verka för utveckling och synliggörande av vårdforskning och
i synnerhet dess nyttiggörande.

Många deltagare
Konferensen i november var den fjärde i ordningen, och
temat för dagen var Innovation inom hälso- och sjukvård.
Deltagarna kom från Göteborgs universitet, Högskolan Väst,
Hälsohögskolan vid Jönköping University, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad samt Västra
Götalandsregionen.

ferensen med att hälsa alla välkomna, och Ingela Lundgren,
prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid
Göteborgs universitet, gav en kort sammanfattning om syftet
med dagen. Moderator var professor Ingela Skärsäter.

Föreläsningar och workshop
Programmet inleddes med en prestation om nya teknologier
och etik av gästprofessor Hans-Peter de Ruiter från University of Minnesota. Därefter talade Jens Nygren, professor i
hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad, om hälsoinnovation i vårdforskningen. Därefter följde en presentation om
medaktörskap i forskningen. Denna hölls av Petra Svedberg,
professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad.
Presentationernas knöts samman i en dialog som belyste
människans betydelse i hela forskningsprocessen, från idé
till implementering. Därefter presenterades flera pågående
forskningsprojekt som har tillkommit tack vare Vårdforskning
i samverkan. Dagen avslutades med en givande workshop om
vårdforskning.

Ing-Marie Carlsson, universitetslektor i omvårdnad och
avdelningschef inom hälsa och omvårdnad, öppnade kon-

Vårdforskning i samverkan

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA MIG!

Vårdforskning i samverkan är ett samarbete för att identifiera samarbeten
med syfte att stärka vårdforskning. I projektet ingår:
•
•
•
•
•
•
•

Göteborgs universitet
Jönköping University
Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Högskolan i Halmstad
Västra Götalandsregionen

Ing-Marie Carlsson
ing-marie.carlsson@hh.se

22

